


Γιαηί;;;;;;; 

 Γηαηί Παλεπηζηήκην; (έια κσξέ, εγώ είκαη 

νδεγόο θνξηεγώλ θαη βγάδσ ηα ηξηπιάζηα 

ρσξίο ζπνπδέο) 

 Γηαηί CS; (θαιύηεξα ζηξαηό-αζηπλνκία) 

 Γηαηί Μόξθσζε; (αθνύ θαιά πεξλώ ) 

 Γηαηί Τπάξρσ; (ρκ…) 

Ποιορ είζαι εζύ πος κάνειρ ηέηοιερ επωηήζειρ πε 

ηζιηζιθιόγκο; 



Σι είναι ηο Πανεπιζηήμιο; 

“A university is not about results in the next 

quarter; it is not even about who a student has 

become by graduation. It is about learning that 

molds a lifetime, learning that transmits the 

heritage of millennia; learning that shapes the 

future,” said President Faust. 

Rose Lincoln/Harvard News Office 

http://www.president.harvard.edu/speeches/faust/071012_installation.php


Πολύ ζημανηικό 

Η αζηξνλνκία  

 

          είλαη γηα ηα ηειεζθόπηα  

 

όηη ε Πιεξνθνξηθή  

      

    γηα ηνπο Τπνινγηζηέο. 

Edsger Dijkstra (Turing award) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Edsger_Dijkstra
http://en.wikipedia.org/wiki/Edsger_Dijkstra
http://en.wikipedia.org/wiki/Edsger_Dijkstra


Σι είναι Πληποθοπική; 

Computer science or computing science (sometimes abbreviated CS) is the study of the theoretical 

foundations of information and computation, and of practical techniques for their 

implementation and application in computer systems.[1][2][3][4] It is frequently described as the 

systematic study of algorithmic processes that create, describe, and transform information. 

Computer science has many sub-fields; some, such as computer graphics, emphasize the 

computation of specific results, while others, such as computational complexity theory, study the 

properties of computational problems. Still others focus on the challenges in implementing 

computations. For example, programming language theory studies approaches to describe 

computations, while computer programming applies specific programming languages to solve 

specific computational problems, and human-computer interaction focuses on the challenges in 

making computers and computations useful, usable, and universally accessible to people. 

The general public sometimes confuses computer science with careers that deal with computers (such 

as the noun Information Technology), or think that it relates to their own experience of computers, 

which typically involves activities such as gaming, web-browsing, and word-processing. However, 

the focus of computer science is more on understanding the properties of the programs used to 

implement software such as games and web-browsers, and using that understanding to create 

new programs or improve existing ones.[5] 

Wikipedia 

http://en.wikipedia.org/wiki/Information
http://en.wikipedia.org/wiki/Computation
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_science
http://en.wikipedia.org/wiki/Algorithm
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_computer_science_fields
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_computer_science_fields
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_computer_science_fields
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_graphics
http://en.wikipedia.org/wiki/Computational_complexity_theory
http://en.wikipedia.org/wiki/Computational_problem
http://en.wikipedia.org/wiki/Programming_language_theory
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_programming
http://en.wikipedia.org/wiki/Programming_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Human-computer_interaction
http://en.wikipedia.org/wiki/Human-computer_interaction
http://en.wikipedia.org/wiki/Human-computer_interaction
http://en.wikipedia.org/wiki/Humans
http://en.wikipedia.org/wiki/Information_Technology
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_science


Πεπιοσέρ Πληποθοπικήρ  

(καηά Wikipedia) 

Θεσξεηηθή Πιεξνθνξηθή 

 Θεσξία Τπνινγηζκνύ 

 Θεσξία Πιεξνθνξίαο θαη Κσδηθνπνίεζεο 

 Αιγόξηζκνη θαη Γνκέο 

 Θεσξία Γισζζώλ Πξνγξακκαηηζκνύ 

 Σππηθέο Μέζνδνη 

 Παξάιιεια θαη Καηαλεκεκέλα πζηήκαηα 

 Βάζεηο Γεδνκέλσλ θαη Αλάθηεζε Πιεξνθνξίαο 



Πεπιοσέρ Πληποθοπικήρ  

(καηά Wikipedia) 

Δθαξκνζκέλε Πιεξνθνξηθή 

 Σερλεηή Ννεκνζύλε 

 Αξρηηεθηνληθή θαη ηνηρεία Τπνινγηζηώλ 

 Γξαθηθά θαη Οπηηθνπνίεζε 

 Αζθάιεηα θαη Κξππηνγξαθία 

 Τπνινγηζηηθή Δπηζηήκε 

 Πιεξνθνξηθή ζηελ Τγεία 

 Δπηζηήκε Πιεξνθνξίαο 

 Σερλνινγία Λνγηζκηθνύ 

 



Γοςλειά  

(κάπος αλλού μακπιά ) 

 CS Career Projections 

Computer Science Teachers Association (05/20/10) 

 

The market for U.S.-based computing careers is expected to thrive, with the U.S. Bureau of Labor 

Statistics (BLS) projecting that computing will be one of the fastest-growing U.S. job markets in science, 

technology, engineering, and mathematics (STEM) for the foreseeable future.  Almost 75 percent of new 

U.S. science or engineering jobs will be in computing, while just 16 percent will be in traditional 

engineering positions.  The BLS predicts that 27 percent of the new STEM positions will be in software 

engineering, while new jobs in computer networking and systems analysis will greatly outnumber those 

in traditional engineering.  Despite the abundance of jobs, there is a major decline of undergraduate 

computer science (CS) degree enrollments, and this is leading to a shortage of graduates.  Fierce 

competition for CS graduates is also causing salaries for computing-related professionals to 

rise.  Statistics indicate that annual STEM job openings through 2018 will come close to 140,000, while 

the number of college graduates with a degree in computing will barely top 40,000.  In contrast, there is 

an oversupply of engineering, life sciences, mathematics, and physical sciences graduates. 

http://blog.acm.org/archives/csta/2010/05/cs_career_proje_1.html 

 

http://blog.acm.org/archives/csta/2010/05/cs_career_proje_1.html


 Δζεινληήο; 
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Για να ζαρ ηπιμώξυ Λίγο…… 

4 ηύπνη ζέινπλ λα δηαζρίζνπλ κία γέθπξα κέζα 

ζηε λύρηα.  Έρνπλ έλα θαθό θαη ε γέθπξα 

κπνξεί λα θξαηήζεη δύν άηνκα θάζε θνξά. Ο 

ρξόλνο πνπ ρξεηάδνληαη λα δηαζρίζνπλ ηε 

γέθπξα είλαη 1, 2, 5, θαη 10 ιεπηά αληίζηνηρα. 

Δίλαη δπλαηό όινη λα πεξάζνπλ ηε γέθπξα ζε 17 

ιεπηά έηζη ώζηε θαλείο λα κελ πεξπαηά ζην 

ζθνηάδη; 
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Έσεηε ένα Λεπηό…… 

4 ηύπνη ζέινπλ λα δηαζρίζνπλ κία γέθπξα κέζα 

ζηε λύρηα.  Έρνπλ έλα θαθό θαη ε γέθπξα 

κπνξεί λα θξαηήζεη δύν άηνκα θάζε θνξά. Ο 

ρξόλνο πνπ ρξεηάδνληαη λα δηαζρίζνπλ ηε 

γέθπξα είλαη 1, 2, 5, θαη 10 ιεπηά αληίζηνηρα. 

Δίλαη δπλαηό όινη λα πεξάζνπλ ηε γέθπξα ζε 17 

ιεπηά έηζη ώζηε θαλείο λα κελ πεξπαηά ζην 

ζθνηάδη; 
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Γιαηί νομίζεηε όηι κάνοσν ηέηοιες 

ερφηήζεις, ενώ για παράδειγμα θα 
μπορούζαν να ζας ζηηήζοσν να 
γράυεηε κώδικα ποσ να κάνει δσαδική 
αναζήηηζη (ποσ ηο κάνοσν και ασηό); 

ΑΤΣΗ ΗΣΑΝ ΜΙΑ ΔΡΩΣΗΗ Δ  

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΗ MICROSOFT  
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 Πεξηερόκελν: Μία ζύγρξνλε αληίιεςε 

επίιπζεο ζεκειησδώλ πξνβιεκάησλ 

 

 Μέζνδν: Βαζηθέο αξρέο θαη ηερληθέο γηα ηελ 

επίιπζε ελόο ηεξάζηηνπ όγθνπ από άγλσζηα 

πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη ζε έλα ηαρέσο 

κεηαβαιιόκελν πεδίν όπσο ε Πιεξνθνξηθή 

Σο Μέλλον Ανήκει ζηον 

Δπιζηήμονα Πληπ. πος έσει 
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Δνηόρ ηος Πανεπιζηημίος 

 Γελ είλαη ζρνιείν 

 Ξεράζηε ην ζρνιείν  

 Μάζεηε θαηλνύξγηα πξάγκαηα 

 Να θάλεηε απηό πνπ ζαο αξέζεη 

 Να πεξλάηε σξαία 

 Να γίλεηε ζθεπηόκελνη άλζξσπνη: 

 Ακθηζβεηήζηε, Δξεπλήζηε, Δπηρεηξεκαηνινγήζηε, 

Πξάμηε 



ΔΙΑΚΡΙΤΑ  
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

ΔΞΑΜΗΝΟ 1ν 

Τπεύζπλνο καζήκαηνο: Σζίριαο Κσλζηαληίλνο 

e-mail: tsichlas@delab.csd.auth.gr 

Ιζηόηνπνο: http://delab.csd.auth.gr/~tsichlas/discrete.html 

 

Σει: 2310-991934 

Γξαθείν:  Δζληθήο Αληηζηάζεσο 16, 2νο όξνθνο, Γξ. 29 

mailto:tsichlas@delab.csd.auth.gr
http://delab.csd.auth.gr/~tsichlas/discrete.html


Βοηθοί 

 Οςόκεζα... 



Κάποιερ ςμβοςλέρ 

 Γηαθόςηε κε εξσηήζεηο 

(κεξηθέο θνξέο μεθεύγσ) 

 

 Παξαθνινπζήζηε ηηο 

δηαιέμεηο (ειπίδσ λα έρνπλ 

πιάθα) 

 

 Λύζηε αζθήζεηο 

 

 Αλ δελ θαηαιαβαίλεηε θάηη 

ειάηε ζην γξαθείν κνπ (ίζσο 

ην θαηαιάβνπκε καδί) Σηαθερό τέρι: Ερώηηζη ή 
ζτόλιο γενικής θύζης 

 (((     ))) 

Κινούμενο τέρι: Θέλεηε κάηι 
να πείηε ζε ζτέζη με ασηά 
ποσ λέω τώρα 

21 



Πάμε λίγο… 

ηηο 6 ην πξσί ην ξνιόη ηνίρνπ ρηππά 6 

θνξέο θαη ν ρξόλνο κεηαμύ ηνπ πξώηνπ 

θαη ηειεπηαίνπ ρηύπνπ είλαη 30 

δεπηεξόιεπηα. Πόζε ώξα ζα δηαξθνύλ 

νη 12 ρηύπνη ην κεζεκέξη; 



Πάμε λίγο ακόμα… 

ε πνηα πεξίπησζε ε αγνξαζηηθή ζαο δύλακε ζα 

απμαλόηαλ: α) όηαλ ν κεληαίνο κηζζόο ζαο απμεζεί 

θαηά 30% ή β) όηαλ όιεο νη ηηκέο κεησζνύλ θαηά 

30%; 



Ακόμα ένα… 

ηε ρώξα ηνπ κάγνπ ηνπ Οδ, όινη νη δξόκνη είλαη 

κνλόδξνκνη. Δπηπιένλ θάζε δεπγάξη πόιεσλ 

ζπλδέεηαη από έλαλ κόλν δξόκν. Γείμηε όηη 

ππάξρεη θάπνηα πόιε (ε πξσηεύνπζα κάιινλ) 

πνπ είλαη πξνζβάζηκε από όιεο ηηο άιιεο πόιεηο 

απεπζείαο ή κέζσ άιιεο κίαο πόιεο. 



Πεπιεσόμενο μαθήμαηορ 

 Θεκειηώδεηο έλλνηεο 

 Λνγηθή, άιγεβξεο θαη αιγόξηζκνη 

 Σερληθέο αξίζκεζεο θαη πηζαλόηεηεο 

 Βαζηθά εξγαιεία αλάιπζεο 

 ηνηρεία ζεσξίαο γξαθεκάησλ 

Discrete mathematics, also called finite mathematics, is the study 

of mathematical structures that are fundamentally discrete in the 

sense of not supporting or requiring the notion of continuity. 

Objects studied in discrete mathematics are largely countable sets 

such as integers, finite graphs, and formal languages. (wikipedia) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Continuous_function
http://en.wikipedia.org/wiki/Countable_sets
http://en.wikipedia.org/wiki/Integer
http://en.wikipedia.org/wiki/Graph_(mathematics)
http://en.wikipedia.org/wiki/Formal_language


Πεπίλητη πεπιεσομένυν (1) 

  Θεμελιώδεις έννοιες 

 Ση είλαη ηα δηαθξηηά καζεκαηηθά; 

 Δπηζθόπεζε αξηζκεηηθώλ ζπζηεκάησλ 

 ηνηρεηώδεο ζεσξία ζπλόισλ 

 ρέζεηο θαη ζπλαξηήζεηο  



Πεπίλητη πεπιεσομένυν (2) 

  Λογική, Άλγεβρες και Αλγόριθμοι 

 Αιγεβξηθέο δνκέο: ζύλνια κε πξάμεηο 

 Λνγηθέο πξνηάζεηο 

 Μαζεκαηηθέο απνδείμεηο 

 Βαζηθά ζηνηρεία Λνγηθήο 



Πεπίλητη πεπιεσομένυν (3) 

  Τετνικές αρίθμηζης και πιθανόηηηες 

 Ση είλαη αξίζκεζε; 

 ηνηρεηώδεο ζπλδπαζηηθή ζεσξία 

 ηνηρεία ζεσξίαο πηζαλνηήησλ (δηαθξηηέο 

πηζαλόηεηεο θαη αξίζκεζε) 



Πεπίλητη πεπιεσομένυν (4) 

 Βαζικά Εργαλεία Ανάλσζης 

 Αζξνίζκαηα, Αζπκπησηηθέο Δθηηκήζεηο 

 Αλαδξνκηθέο Δμηζώζεηο 



Πεπίλητη πεπιεσομένυν (5) 

  Σηοιτεία θεωρίας γραθημάηων 

 Ση είλαη ηα γξαθήκαηα; 

 Θεκειηώδεηο έλλνηεο 

 Ιδηόηεηεο θαη ηύπνη γξαθεκάησλ 

 Γέλδξα 

 Δπίπεδα γξαθήκαηα 

 Ιζνκνξθηζκόο γξαθεκάησλ 



Ημεπολόγιο (1) 

1. Λνγηθή Ι 

2. Λνγηθή ΙΙ 

3. Βαζηθά ζηνηρεία Θεσξίαο Αξηζκώλ 

4. Θεκειηώδεηο έλλνηεο ζπλόισλ 

5. ρέζεηο-ζπλαξηήζεηο 

6. Αζξνίζκαηα-Γηλόκελα-Αζπκπησηηθέο 

Δθηηκήζεηο 



Ημεπολόγιο (2) 

7. Αλαδξνκηθέο Δμηζώζεηο 

8. πλδπαζηηθή Ι 

9. πλδπαζηηθή ΙΙ 

10. Βαζηθά ζηνηρεία Γηαθξηηήο Πηζαλόηεηαο 

11. Γξαθήκαηα Ι 

12. Γξαθήκαηα ΙΙ 

 



Αξιολόγηζη Μαθήμαηορ  

Σα Γύζκολα  

15-16 

;;;;;;;;;; 

(13-14) 

 Τπνρξεσηηθέο Αζθήζεηο (αηνκηθέο) (~35%) 

 

 Τπνρξεσηηθή Πξόνδν (~20%) 

 

 Δμέηαζε Ιαλνπαξίνπ (ΚΑΙ επηεκβξίνπ) (~55%) 



Αποδείξειρ 

 Σν κάζεκα πξόθεηηαη γηα απνδείμεηο.  

 Πξέπεη λα είζαζηε πνιύ πξνζεθηηθνί γηα λα 

απνθεύγνπκε ιάζε.  

  1111)1)(1(11
2





Άλλερ ζσεηικέρ πληποθοπίερ  

  Βηβιία: 

 «ΔΙΑΚΡΙΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ 

ΣΟΤ», K.H. Rosen, Εκδόζειρ Σζιόλα, Τπό έκδοζη 

 «ΔΙΑΚΡΙΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ», Λ. Αγγελήρ – Γ. 

Μπλέπηρ, Εκδόζειρ Σζιόλα, 2003 

  Γηαθάλεηεο θαη άιιν πιηθό ζην Internet: 

 http://delab.csd.auth.gr/~tsichlas/discrete.html 

 

http://pileas.csd.auth.gr/


ΔΙΑΚΡΙΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 

Σσζηήμαηα 

Αρίθμηζης 
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On June 4, 1996 an unmanned Ariane 5 rocket launched by the European Space Agency exploded 

just forty seconds after its lift-off from Kourou, French Guiana. The rocket was on its first voyage, 

after a decade of development costing $7 billion. The destroyed rocket and its cargo were valued at 

$500 million. A board of inquiry investigated the causes of the explosion and in two weeks issued a 

report. It turned out that the cause of the failure was a software error in the inertial reference system. 

Specifically a 64 bit floating point number relating to the horizontal velocity of the rocket with 

respect to the platform was converted to a 16 bit signed integer. The number was larger than 32,767, 

the largest integer storeable in a 16 bit signed integer, and thus the conversion failed.  
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Απιθμηηικά ζςζηήμαηα 

 Σύζηημα απιθμών: 
 ύλνιν από ζύκβνια ζπλνδεπόκελν από θαλόλεο ρξήζεο ησλ 

ζπκβόισλ 

 Έθθξαζε πνζνηήησλ γηα: 
 θαηακέηξεζε  

 ζύγθξηζε πνζνηήησλ  

 εθηέιεζε ππνινγηζκώλ 

 θαζνξηζκό δηάηαμεο 

 δηεμαγσγή κεηξήζεσλ 

 αληηπξνζώπεπζε ηηκώλ 

 θαζνξηζκό νξίσλ 

 αθαηξεηηθή παξάζηαζε πνζνηήησλ 

 θσδηθνπνίεζε πιεξνθνξηώλ 

 κεηάδνζε δεδνκέλσλ 
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Απιθμηηικά ζςζηήμαηα 

 ύζηεκα αξηζκώλ = γιώζζα 
 Πεπεξαζκέλν ζύλνιν κε ιίγα ζύκβνια 

 Υξήζε ζηε ζύλζεζε άπεηξσλ ιέμεσλ 

 Πνιιέο θαηεγνξίεο αξηζκώλ  
 Φπζηθνί 

 Αθέξαηνη 

 Ρεηνί 

 Πξαγκαηηθνί 

 Μηγαδηθνί 

 Πνιινί ηξόπνη παξάζηαζεο 
 Γπαδηθόο 

 Γεθαδηθόο 

 .... 



1 

 

2 

 

3 

 

4 

Πποφζηοπικό Μοναδιαίο 

ύζηημα Απίθμηζηρ 
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Μαγικέρ Κάπηερ  

31,7,6,3,27,18 

14,23,11,19,22, 

15,26,10,30,2 

 

29,31,6,7,12,23 

21,15,20,14,22 

13,28,4,30,5 

29,9,27,15,12,26 

14,11,24,31,13 

10,28,8,30,25 

24,31,18,19,28 

29,27,23,16,25 

26,22,20,21,30,17 

19,21,1,5,11,9, 
29,17,15,13,23, 
7,25,27,3,31 
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Φςζικοί απιθμοί  

 ύλνιν θςζικών απιθμών (Natural numbers): 

 

 

 Δκπεηξηθόο νξηζκόο: 
 Μια ακολοςθία ηηρ οποίαρ ηο κάθε ζηοισείο δημιοςπγείηαι αν ζηο 

πποηγούμενο πποζθέζοςμε ηη μονάδα ή αλλιώρ αν ζηο ππώηο 
ζηοισείο πποζθέηοςμε ζςνεσώρ μια μονάδα 

 Έλαο αξηζκόο  είλαη θπζηθόο: 

 

 ,...4,3,2,1N

Nn
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Φςζικοί απιθμοί  

 Απζηεξόο (επαγωγικόρ) νξηζκόο κε βάζε ηα αξιώμαηα ηος Peano 
(Peano's axioms):  

(α) Τπάξρεη έλαο θπζηθόο αξηζκόο πνπ ζπκβνιίδεηαη κε  . 

(β) ε θάζε θπζηθό αξηζκό n  αληηζηνηρεί έλαο άιινο μοναδικόρ θπζηθόο αξηζκόο n  ν 

νπνίνο νλνκάδεηαη διάδοσορ (successor) ηνπ n . 

(γ) Ο   δελ είλαη δηάδνρνο θάπνηνπ θπζηθνύ αξηζκνύ. 

(δ) Αλ mn   ηόηε mn   

(ε) Αλ ην N  είλαη έλα ζύλνιν θπζηθώλ αξηζκώλ ηέηνην ώζηε  

 (ε1) ην N λα πεξηέρεη ηνλ   

 (ε2) ην N  λα πεξηέρεη ηνλ n  όπνηε πεξηέρεη ηνλ n  

ηόηε ην N πεξηέρεη όινπο ηνπο θπζηθνύο αξηζκνύο. 
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Παπάζηαζη θςζικών 

απιθμών 

 Έλαο θπζηθόο αξηζκόο κπνξεί λα παξαζηαζεί κε πνιινύο 
ηξόπνπο 
 Παξάδεηγκα:  1275 =1 ρηιηάδα, 2 εθαηνληάδεο, 7 δεθάδεο θαη 5 

κνλάδεο 

 Δεκαδικό ζύζηημα (decimal system)   
 Παξάζηαζε κε βάζε ηηο δπλάκεηο ηνπ 10 

 Αξαβηθά ςεθία 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9  

 

 Άιια ζπζηήκαηα: 
 πεληαδηθό (Φπιέο Eζθηκώσλ)  

 εμεθνληαδηθό (Bαβπιώληνη) 

 εηθνζαδηθό (Kέιηεο - Μάγηαο) 
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Παπάζηαζη ζηον ςπολογιζηή 

 Δςαδικό ζύζηημα (binary system):  
 Η βάζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππνινγηζηώλ 

 Βαζίδεηαη ζηα ςεθία 0 θαη 1 

 

 Σν ειάρηζην αιθάβεην γηα παξάζηαζε  
πιεξνθνξίαο 
 Απαηηνύληαη ηνπιάρηζηνλ 2 ζύκβνια γηα  

ζρεκαηηζκό ιέμεσλ θαη δόκεζε γιώζζαο 

 Οηθνλνκία ζηα δηαθνξεηηθά ζύκβνια πνπ πξέπεη 
λα αλαγλσξίδεη ν ππνινγηζηήο  

 Αύμεζε κήθνπο ησλ ιέμεσλ 



12/10/2015 57 

Γενική παπάζηαζη 

 θςζικού απιθμού n 

 b: βάζη ηηρ παπάζηαζηρ  

 aj: τηθία ηηρ παπάζηαζηρ  

 bkkkk aaaaaa 01321 

01
3

3
2

2
1

1 abababababan k
k

k
k

k
k

k
k  







 

ba j 0 0ka
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Απιθμόρ τηθίυν παπάζηαζηρ 

θςζικού απιθμού n 

 Πόζα ςεθία ρξεηάδνληαη ζηε βάζε b; 

 Βξίζθνπκε δύλακε m ηνπ b ώζηε 

 

 

 

 

 n < bm  : ρξεηάδνληαη αθξηβώο m ςεθία 

 n = bm  : ρξεηάδνληαη m+1 ςεθία 

mm bnb 1

bm

mb















 01001

bm

mb
















 
1

0100
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1o Παπάδειγμα 

 Να παξαζηαζεί ν αξηζκόο 21 ζηηο βάζεηο: 

b = 2, 3, 4, 8, 10, 1 

2b : Ιζρύεη 54 2212    ρξεηαδόκαζηε 5141 k  δπαδηθά ςεθία 

120212021   

222221

234

0
1

1
2

2
3

3
4

4

         

 a  a  a  a a

 




 

Παράσταση του 21 με βάση το 2: 2)10101(  
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1o Παπάδειγμα (ζςν.) 

b = 3: 32 3213    απαηηνύληαη 3121 k  ςεθία  

031323321 2
0

1
1

2
2    a  aa  

 

Παράσταση του 21 με βάση το 3: 3)210( . 

b = 4: 32 4214    απαηηνύληαη 3121 k  ςεθία 

14141 4421 2
0

1
1

2
2   a a a  

Παράσταση του 21 με βάση το 4: 4)111( .  
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1o Παπάδειγμα (ζςν.) 

b = 8: 21 8218    απαηηνύληαη 2111 k  ςεθία 

582821 1
0

1
1    a a  

Παξάζηαζε ηνπ 21 κε βάζε ην 8: 8)25( .  

b = 10: 21 102110    απαηηνύληαη 2 ςεθία 

11021021 0
1

1      a a   

Παράσταση του 21 με βάση το 10: 10)21(  

Αθού είμαζηε ζηο μοναδιαίο ζύζηημα απίθμηζηρ έσοςμε: 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 



To n έρεη κήθνο n ζε 

κνλαδηαίν ζύζηεκα 

αξίζκεζεο αιιά έρεη  

 log2n  + 1 ζε δπαδηθό 

 

 

 

Σν κνλαδηαίν είλαη εθζεηηθά 

πην καθξύ από ην δπαδηθό 
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2ο Παπάδειγμα 

 Παξάζηαζε ηνπ αξηζκνύ  (237)8 ζε δεθαδηθή 

βάζε  

 

 159878382 012 



Μεηαηροπή από δεκαδικό ζε δσαδικό 

7 6 5 : 2  Υπόλοιπο 1 

=765 

3 8 2 : 2  Υπόλοιπο 0 

1 9 1 : 2  Υπόλοιπο 1 

   9 5 : 2  Υπόλοιπο 1 

   4 7 : 2  Υπόλοιπο 1 

   2 3 : 2  Υπόλοιπο 1 

   1 1 : 2  Υπόλοιπο 1 

     5 : 2  Υπόλοιπο 1 

     2 : 2  Υπόλοιπο 0 

     1 : 2  Υπόλοιπο 1 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 0      0  
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Ππάξειρ ζηοςρ  

θςζικούρ απιθμούρ  

 πξόζζεζε θαη ν πνιιαπιαζηαζκόο 

 

 κλειζηέρ ππάξειρ (closed operations) 

 

 ανηιμεηαθεηικέρ ππάξειρ (commutative 

operations)  

Nn Np

N pn N pn

pnnp  pnnp 
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Ππόζθεζη και Πολλαπλαζιαζμόρ 

ζηο δςαδικό ζύζηημα  

+ 0 1  0 1 

0 0 1 0 0 0 

1 1 10 1 0 1 
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Παπάδειγμα ππόζθεζηρ  

2

2

(1101) 13

(111001) 57




 

 

                                

21000110)(70

θξαηνύκελα

     

0110001

1011

100111

1111
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Παπάδειγμα πολλαπλαζιαζμού  

22 )1101()11011( 

111110101

11011

11011

00000

11011

1011

11011



222 )101011111()1101()11011( 
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Ακέπαιοι απιθμοί  

  ύλνιν ακεπαίυν απιθμών (integers)  

 

 

  Οξηζκόο αξλεηηθώλ αξηζκώλ θαη αθαίρεζης 

 

}1,2,3,4,3,-2,-1,0,- -4,,{ Z Zp

)( baba 
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Ρηηοί απιθμοί 

  ύλνιν ησλ πηηών απιθμών (rational numbers)  

Q: 

 

 

 Παξάζηαζε ξεηώλ:  

 35/13 = 2.692307692307692.....  

 

 

qp / 0q Zp,q

6923072.  35/13
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Παπάζηαζη πηηών απιθμών 

 Από δπαδηθό ζε δεθαδηθό: 

 

255               

255                

)41(14                

2120212021)01101( 21012

2

. 

. 

/ 

 . --
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Παπάζηαζη πηηών απιθμών 

  Μεηαηξνπή από παξάζηαζε ζε βάζε b ζε 

δεθαδηθό: 

 

 b c b c b c b c b   c    

 ab a b a b a b a bap

-)--(
-

)--(
-

)--(
-

-

k-
k-

k-
k-

k-
k-

k
k

1
1

3
3

2
2

1
1

01
3

3
2

2
1

1





















bac jj  ,0
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Η αλλαγή παπάζηαζηρ μποπεί 

να πποκαλέζει ζθάλμα! 

 Γπαδηθή παξάζηαζε ηνπ 9.45: 9=(1001)2  

..............

.4 02   .2

.2 12   .6

.6 12   .8

.8 02   .4

.4 02   .2

.2 12   .6

.6 12   .8

 .8 12   .9

.9 02 .45





















επανάληψη 
ψηφίων 

20....)(1001.0111
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Άππηηοι Απιθμοί 

 Οη αξηζκνί πνπ δελ κπνξνύλ λα παξαζηαζνύλ σο πειίθν δύν 

αθεξαίσλ νλνκάδνληαη άππηηοι (irrational numbers)  

 

 Παπάδειγμα:  

Απόδειξη (δια ηηρ αηόπος απαγωγήρ – ανηίθαζη): 

2

p θαη q είλαη πξώηνη κεηαμύ ηνπο αθνύ ππνζέηνπκε όηη είλαη ξεηόο 

2)/( 2 qp   22 2qp   

2p  άξηηνο αξηζκόο  p άξηηνο. 

Έζησ up 2 : 

22 2)2( qu    222 qu   

πκπέξαζκα:  q άξηηνο. Άηνπν!! (p θαη q δελ κπνξεί λα είλαη ηαπηόρξνλα άξηηνη) 
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Ππαγμαηικοί απιθμοί  

 ύλνιν ππαγμαηικών απιθμών R (real 

numbers): Ρεηνί, άξξεηνη θ.η.ι. 

 Παξάζηαζε πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ: 

  Αξηζκνί ζηαθεπήρ ςποδιαζηολήρ (fixed-point) 

 

 

 Αξηζκνί κινηηήρ ςποδιαζηολήρ (floating-point) 

 

mnn ddddddd   21011 .

1
21011


  n

mnn bddddddd .
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Μιγαδικοί απιθμοί 

 Οη πξαγκαηηθνί αξηζκνί δελ επαξθνύλ γηα ηε ιύζε 

θάπνησλ πξνβιεκάησλ  

 

 Φανηαζηική μονάδα (imaginary unit): i  

 

 

 ύλνιν μιγαδικών αριθμών (complex numbers) 

C: 

 

 

12  -x 

12 i 1- i 

iba a,b
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Μαγικέρ Κάπηερ  

1,3,5,7,9,11,13 

15,17,19,21,23 

25,27,29,31 

 

2,3,6,7,10,11 

14,15,18,19,22, 

23,26,27,30,31 

 

4,5,6,7,12,13 

14,15,20,21,22 

23,28,29,30,31 

8,9,10,11,12,13 

14,15,24,25,26 

27,28,29,30,31 

16,17,18,19,20 

21,22,23,24,25 

26,27,28,29,30,31 


